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Έδρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF) είναι οι εγκαταστάσεις 
του  Πνευματικού Κέντρου Χανίων, το οποίο αποτελεί και συνδιοργανωτή του Φεστιβάλ.

Οι εγκαταστάσεις του Πνευματικού Κέντρου Χανίων βρίσκονται στην καρδιά της πόλης, στην οδό  
Ανδρέα Παπανδρέου 70.

Το Πνευματικό Κέντρο εκτείνεται σε τέσσερα επίπεδα και διαθέτει διάφορους χώρους δίνοντας την 
δυνατότητα να αναπτυχτεί το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. 

Η κεντρική  αίθουσα, χωρητικότητας 463 θέσεων , είναι μια αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη από 
άποψη φωτιστικών και ηχητικών εγκαταστάσεων. Ο σύγχρονος αυτός χώρος αποτελεί την βασική 
αίθουσα προβολών του φεστιβάλ.

Η δεύτερη αίθουσα προβολών βρίσκεται στον πρώτο όροφο χωρητικότητας 80 ατόμων, με 
κατάλληλη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή.

Ο δεύτερος όροφος του κτιρίου διαθέτει δύο χώρους των 100 και 30 περίπου θέσεων αντίστοιχα 
ενώ  ο τρίτος όροφος του κέντρου διαθέτει δύο αίθουσες των 50 θέσεων, με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό για εκδηλώσεις.Στους χώρους αυτούς αναπτύχθηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Φεστιβάλ.

Υπάρχει, επιπλέον, ένα υπαίθριο θεατράκι, στον εξωτερικό χώρο του δεύτερου ορόφου και μεγάλος 
υπαίθριος χώρος, εμπρός του κτιρίου.

Στους χώρους αυτούς φιλοξενούνται οι παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ.

Στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου φιλοξενούνται και κατά την διάρκεια της χρονιάς πολλές 
από τις δράσεις του Φεστιβάλ που αναπτύσσονται στο μεσοδιάστημα δυο διοργανώσεων.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ



Το 7ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF) πραγματοποιήθηκε από 23 
Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2019, αποτελώντας την κορύφωση μιας συνεχούς και αδιάλειπτης 
ετήσιας δραστηριότητας στο χώρο του κινηματογράφου, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού.

Ένας μοναδικός περιφερειακός θεσμός με πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. 
Εκδηλώσεις  πρωτοποριακές, καινοτόμες, νεανικές, με ζωντάνια, δυναμική και ξεκάθαρα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.

Το Φεστιβάλ είναι μια γιορτή πολύπλευρη και πολυπολιτισμική· άνθρωποι από όλον τον κόσμο, 
σημαντικά πρόσωπα του καλλιτεχνικού και επιστημονικού χώρου, υψηλής ποιότητας ταινίες, 
εκδηλώσεις μοναδικού ενδιαφέροντος, στοχευμένες δραστηριότητες για παιδιά αλλά και όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα, μουσικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α  - πλαισιωμένα από το χαμόγελο και την 
προθυμία δεκάδων εθελοντών -   συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων, εικόνων, ήχων, 
πολιτισμού, χαράς και δημιουργίας. Μια γιορτή, από την οποία δεν θέλει κανένας να λείπει!

Στα 7 χρόνια πραγματοποίησης του Φεστιβάλ, διαφαίνεται ολοκάθαρα η αλματώδης ανάπτυξη του. 
Ανάπτυξη που αποτυπώνεται τόσο στους χιλιάδες -μικρούς και μεγάλους- θεατές που το στηρίζουν 
με την συμμετοχή τους, όσο και στο συνεχώς πλουσιότερο πρόγραμμα προβόλων, παράλληλων 
εκδηλώσεων και παρεμβάσεων, που συνθέτουν το περιεχόμενο του με  δεκάδες δημιουργούς - 
επισκέπτες  να βρίσκονται στην πόλη για την γιορτή του Φεστιβάλ.

Τα παραπάνω κάνουν το Φεστιβάλ  πόλο επισκεπτών  με κεντρικό άξονα παρέμβασης την 
δημιουργική βιομηχανία. Εργαλείο ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού ο οποίος στηρίζεται σε 
δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης , δια βίου μάθησης, συνεδρίων, προβολής οπτικοακουστικού 
περιεχομένου, κινηματογραφικών παραγώγων και τοπικού φυσικού, γαστρονομικού  και 
πολιτιστικού πλούτου. Ένα σύγχρονο και σύνθετο τουριστικό προϊόν, το όποιο μπορεί να συμβάλει 
στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς πραγματοποιείται στα τέλη Οκτώβρη με αρχές 
Νοέμβρη, αλλά και στην προβολή του τόπου διεθνώς.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ



ΤΟ 7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΑ ΜΜΕ





ΤΟ 7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

• Συνέργεια με 12 φορείς στην διοργάνωση του Φεστιβάλ

• Συνέργεια με  56 φορείς στην συγκρότηση και υλοποίηση του προγράμματος

• 11 ημέρες διάρκεια

• 11000 θεατές συμμετείχαν στις βραδινές προβολές και στις παράλληλες εκδηλώσεις

• 850 συμμετέχοντες παράλληλες δράσεις (εργαστήρια, mast class, ειδικές και παράλληλες 
εκδηλώσεις)

• 6450 μαθητές συμμετείχαν στις σχολικές προβολές 

• 1480 μαθητές συμμετείχαν στα εργαστήρια, στις παρουσιάσεις, στις ξεναγήσεις και στις 
παράλληλες εκδηλώσεις της σχολικής κοινότητας.

• 14 πρεμιέρες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ

• 2 αφιερώματα ( Εγώ  Άλλος, Χορός)

• Προβολή περισσοτέρων από 150 ταινιών (μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας και 
ντοκιμαντέρ) στο κεντρικό και στα παράλληλα προγράμματα

• 117 επίσημοι προσκεκλημένοι από Ελλάδα και Εξωτερικό

• 4 εκθέσεις – εγκαταστάσεις 

• 2 παρουσιάσεις βιβλίων

• 2 Εκδόσεις βιβλίων

• 14 master classes και εργαστήρια για ενήλικες

• 24 ταινίες ειδικά για την εκπαιδευτική κοινότητα

• 64 εργαστήρια για μαθητές και εκπαιδευτικούς
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• Ειδικό εργαστήρι γνωριμίας με το Ραδιόφωνο , την τέχνη και την τεχνική του, σε πραγματικό studio 

• Ειδικό εργαστήρι για μαθητές ΑΜΕΑ

• Παραγωγή 19 ολοκληρωμένων ταινιών σε συνεργασία με σχολεία στα πλαίσια των 
εκπαιδευτικών δράσεων cineΜαθήματα και CreDoc

• Επισκέψεις – δράσεις σε απομακρυσμένα σχολεία

• Περιπατος – ειδική εκδήλωση στον τόπο που γυρίστηκε ο Ζορμπάς

• Ειδική δράση  για την Προφορική Ιστορία

• Ειδική εκδήλωση – εργαστήρι  σε σχολεία με θέμα «Βωβός Κινηματογράφος και Μουσική Επί Τόπου»

• Συγκέντρωση και διανομή 4,2 τόνων τροφίμων σε κοινωνικές δομές

• Ενεργοποίηση 116 εθελοντών

• Έκδοση  προγράμματος – καταλόγου φεστιβάλ 212 σελίδων 

• Σχεδιασμός και εκτύπωση 40 αφισών

• Σχεδιασμός και εκτύπωση 3 θεματικών εντύπων

• Παραγωγή 5 ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ

• Παραγωγή 11 επεισοδίων  2 καθημερινών εκπομπών  9 και 2  λεπτών  αντίστοιχα  - με την 
ατζέντα του Φεστιβάλ - που προβλήθηκαν από την ΕΡΤ3, τη Νέα Τηλεόραση Κρήτης, την 
τηλεόραση Crete, την Κρήτη Tv και την Cosmote Tv

• Παραγωγή καθημερινής δίωρης εκπομπής (7-9μμ), σε συνεργασία με το Δίκτυο FM 91,5, από το 
χώρο του Φεστιβάλ

• Παραγωγή καθημερινής δίωρης πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής (10-12π.μ.) σε συνεργασία με 
το Δίκτυο FM 91,5  και μαθητές σχολείων

• Δεκάδες συνεντεύξεις  και αναφορές σε εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, sites  στην 
Ελλάδα και το Εξωτερικό
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Η ΕΝΑΡΞΗ



Η ΛΗΞΗ



ΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ







ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ... 



Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ …



ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



MASTΕR CLASSES  &   
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ



ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ



ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ



Mεγάλος Χορηγός

Χορηγοί

Συμπαραγωγός cineΜαθήματα              Χορηγοί εκπαιδευτικής δράσης cineΜαθήματα 2018-2019

Υποστηριχτές - Συνεργάτες

DRAMA FILM FESTIVAL

ΗΧΟΣ - ΦΩΤΑ
ΦΑΣΣΟΣ

Χορηγοί Διαμονής 

Χορηγός Μεταμεσονύχτιας 
Προβολής   

Χορηγός Αερομεταφορών Χορηγός Μετακινήσεων  Χορηγοί Εστίασης Χορηγός Event 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

Ρ/Σ ΧΑΝΙΩΝ
Ρ/Σ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Οργάνωση - Παραγωγή

 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων Παιδιά &  
Εκπαιδευτική  
Κοινότητα

edu

Με την Αιγίδα & Υποστήριξη

Συνδιοργάνωση

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι ΔΩΡΕΑΝ

Το αφιέρωμα «Εγώ Ο Άλλος! Εγώ Ως Άλλος! Εγώ Το Άλλο»  υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν 
για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

To 6o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 
πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού


